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Motivació 

L’any 2006, l’Ajuntament de Torelló va nomenar fill pre-
dilecte del municipi l’escriptor i professor Segimon Serra-
llonga, i va acordar d’instituir –en memòria seva– una beca 
d’ampliació d’estudis superiors a l’estranger en les àrees 
d’humanitats, arts, ciències socials i ciències de l’educació.

Segimon Serrallonga i Morer (1930-2002) és autor d’una 
obra de reconeguda vàlua artística i profunda qualitat hu-
mana en els vessants de la poesia, l’assaig i la traducció. 
Format al Seminari de Vic, va ampliar els estudis a la Uni-
versitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica, on es va llicenciar 
en Filologia Clàssica. Posteriorment va obtenir la llicenci-
atura de Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Compromès amb el seu país i amb la causa de 
la justícia i la llibertat, va participar activament en la lluita 
antifranquista i va ser membre fundador de l’Assemblea de 
Catalunya. Des del 1977 fins a la seva mort, va dedicar-se a 
la docència universitària, primerament a l’Escola de Mes-
tres Balmes i després a la Universitat de Vic, en la qual va 
exercir també els càrrecs de responsable literari d’Eumo 
Editorial i de director de la Biblioteca.

Segimon Serrallonga valorava molt l’enriquiment humà i 
intel·lectual que comporta l’ampliació d’estudis a l’estran-
ger. Considerava que, de la persona que ha tingut aquesta 
experiència, se’n pot dir allò que va dir Homer d’Ulisses: 
“De molts pobles veié les ciutats, l’esperit va conèixer”, en 
la versió de l’Odissea de Carles Riba. En paraules seves, qui 
ho hagi sabut aprofitar “no pot sinó tornar a casa seva a tre-
ballar-hi imbuït d’un esperit de missió”.  

Així doncs, és amb la finalitat social de contribuir a la nos-
tra millora col·lectiva en el camp de les humanitats, les arts, 
les ciències socials i les ciències de l’educació, que l’Ajunta-
ment de Torelló ha volgut honrar la memòria de Segimon 
Serrallonga amb una beca d’ampliació d’estudis a l’estran-
ger, que recordi el seu nom i el seu mestratge a les noves 
generacions.
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pROjECtE d’EStudIS EStudIS I  
uNIvERSItAt dE dEStí

2008-2009 
Josep Soler i 
Carbonell

Llengües Locals i Llengües 
Globals. Estònia i Catalunya. 
Comparació des d’una pers-
pectiva ecolingüística de les 
dinàmiques de les llengües i les 
ideologies dels seus parlants

Anthropological Methods 
(estudis per complementar els 
estudis de doctorat)/ Universitat 
de Tallin. ESTÒNIA

2009-2010 
Anna Pons 
Vilaseca

Màster en Economia i Políti-
ques Públiques

Master in Economics and Public 
Policy / Sciences Po (coord.), 
École Polytechnique, ENSAE. 
PARÍS

Judit Bardolet 
Vilaró

Màster Orchestral Violin 
Training

Master Orchestral Violin 
Training / Guildhall School of 
Music. LONDRES

2010-2011 
Alexis 
Bastardas 
Albero

El lideratge educatiu. Master Phil en Educació / 
Universitat de Cambridge. 
CAMBRIDGE

2011-2012 
Lucia Paula 
Moreno 
Murillo

Màster en Belles Arts. Investi-
gació, producció i perfecciona-
ment del treball Artístic.

Master of Fine Arts, The Dutch 
art institute (DAI) ArtEZ. 
HOLANDA

2012-2013 
Anna Ortín 
Nadal

Màster en filosofia centrat en la 
Modernitat i en les tècniques de 
la filosofia analítica, amb accent 
en qüestions d’identitat, ment, 
epistemologia i metafísica.

Master of Science in Philosophy 
/ University of Edinburgh

2013-2014 
Noemí Barrera 
Gómez

Complementar els estudis de 
doctorat: “El món espiritual a la 
cosmovisió occidental a través 
de l’enciclopedisme de la Baixa 
Edat Mitjana”

Universitat Catòlica de  
Louvain. BÈLGICA

2014-2015 
Marina Font 
Casellas

Especialitzar-se en les relacions  
i organització internacionals

Màster en relacions 
internacional i organització 
internacionals / Universitat de 
Groningen

2015-2016 Declarada deserta per acord de la junta de Govern Local, prèvia 
proposta de la Comissió de Selecció

2016-2017 
Anna Segura 
Montagut

Recerca per a complementar els 
estudis de doctorat.

Doctorat en Pscicologia Clínica 
i de la Salut / University of New 
Hampshire (EEUU)

2017-2018 
Andrea Sunyol 
Garcia

Multilingüisme, elitisme i ideo-
logies de globalisme en escoles 
internacionals a Catalunya.

Doctorat en Estudis Anglesos 
a la University College London. 
LONDRES

2018-2019 
Òscar Ferrer 
Bech

La influència de Wagner en el 
catalanisme de finals del XIX i 
principis del XX

Màster de recerca en Estudis 
Hispànics a la Universitat 
d’Edimburg

2019-2020 
Ferran Planas 
Pla

Musicologia de gènere i sociolo-
gia de la música

Màster de Musicologia i divul-
gació musical a la Hochschule 
für Musik, Theater und Medien 
Hannover. ALEMANYA

2019-2020 
Alba Petit 
Castellví

Genètica i mobilitat de les po-
blacions neolítiques del massís 
del Garraf

Universitat de Durham. REGNE 
UNIT



 1 Convocatòria
L’Ajuntament de Torelló convoca anualment la Beca Segimon Ser-
rallonga per a l’ampliació d’estudis superiors, de postgrau, màster 
o doctorat, en universitats estrangeres, amb l’objectiu d’ajudar els 
joves universitaris a completar la seva formació acadèmica, en les 
àrees d’humanitats, arts, ciències socials i ciències de l’educació.

S’obre la convocatòria l’endemà de la seva publicació al BOPB i es 
tanca el dia 21 de maig de 2021.

L’Ajuntament de Torelló compta amb la col·laboració de la Xarxa 
Vives d’Universitats i l’Aula Segimon Serrallonga de la Universitat 
de Vic-Universitat Central de Catalunya en les tasques d’assesso-
rament i difusió.

2 Període d’execució
La beca concedida s’haurà de destinar a finançar el projecte d’es-
tudis, o una part d’aquest, que s’iniciarà durant el curs acadèmic 
següent a la data de la convocatòria.

3  Requisits de les persones aspirants i 
forma d’acreditar-los
a) Tenir un títol superior expedit per una universitat o un centre 

d’educació superior dels Països Catalans o bé trobar-se cursant 
el darrer any d’estudis d’una titulació de les àrees d’humanitats, 
arts, ciències socials i ciències de l’educació. En aquest darrer 
supòsit, en el cas de ser concedida, la beca quedarà condiciona-
da a l’acreditació de finalització d’estudis a la convocatòria de 
juny del mateix any.

b) No tenir més de 30 anys en la data de tancament de la convoca-
tòria.

c) Conèixer la llengua del país on se sol·liciti l’ampliació d’estudis.

d) El temps d’estada a l’estranger, per objecte de la beca, ha de ser, 
com a mínim, d’un semestre acadèmic.

e) No ser beneficiari de cap altra beca o ajuda econòmica per al ma-
teix període.

4 Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació se-
güent:

a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i/o del/de la repre-
sentant legal

b) Model normalitzat de sol·licitud 

c) Model normalitzat de dades de creditor

d) Fotocòpia del títol acadèmic o resguard de la seva sol·licitud

e) Certificació acadèmica d’estudis expedida per la universitat o 
institució acadèmica equivalent on s’hagin cursat els estudis

f) Currículum Vitae

g) Memòria explicativa del projecte d’estudis pel qual se sol·licita 
la beca, que inclogui: títol del projecte, país i nom del centre d’es-
tudis de destinació, descripció del projecte d’estudis, motivació, 
calendari, resultats esperats, nivell d’impacte i/o perspectives 
de futur, altres dades d’interès.

h) Acreditació del coneixement de la llengua del país on se sol·liciti 
ampliar els estudis

i) Dos breus informes de professors universitaris o d’altres perso-
nes rellevants que hagin tingut contacte acadèmic o professio-
nal amb la persona sol·licitant i avalin la sol·licitud.

5  Forma i lloc de presentació de les 
sol·licituds
Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit al Registre de 
l’Ajuntament de Torelló, mitjançant la complementació del model 
normalitzat, signat per la persona interessada o per la represen-
tant.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el model de dades de 
creditor podrà trobar-se a l’apartat de “Tràmits” del web de l’Ajun-
tament de Torelló.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’ar-
ticle 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Adminis-
tratiu Comú de les Administracions Públiques.

6 Criteris d’atorgament de la beca
La beca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtingui major 
puntuació, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els criteris 
següents: 

•   Currículum acadèmic (fins a 2 punts)
•   Coherència del recorregut acadèmic de la persona sol·licitant 

amb el projecte presentat, així com entre aquest i el centre d’estu-
dis de destí (fins a 1 punt)

•   Qualitat de la memòria explicativa del projecte (fins a 2 punts)
•   Interès social, cultural o pedagògic del projecte d’estudis presen-

tat (fins a 3 punts)
•   Temps d’estada del projecte d’estudis:

- Mig curs acadèmic (0,5 punts)
- Un curs acadèmic (1 punt)
- Més d’un curs acadèmic (1,5 punts)

•   Adequació del pressupost (fins a 0,5 punts)

En cap cas podran ser beneficiaris de la beca aquells projectes que 
hagin obtingut una puntuació inferior a 5 punts.

7  Òrgans competents per a la instrucció i 
la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’ator-
gament de la beca serà el Departament de Cultura de l’Ajuntament 
de Torelló. 

La proposta de concessió la formularà el/la regidor/a delegat/da 
del Departament de Cultura, prèvia proposta elaborada per l’òr-
gan col·legiat designat a tal efecte. 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorga-
ment de la beca serà la Junta de Govern Local. 

8 Resolució
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol-
licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un 
únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de la beca serà, com a màxim, de tres 
mesos a comptar des de la data de tancament del període de pre-
sentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de la beca, aquesta serà notificada 
a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la 
data d’aprovació de la resolució.

9 Acceptació de la beca
El/la beneficiari/ària, haurà d’acceptar la beca de forma expressa, 
en el termini de 15 dies a partir de la recepció de l’acord de conces-
sió.

10  Obligacions de la persona 
beneficiària
Són obligacions de la persona beneficiària d’aquesta beca, a més 
de les especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’in-
diquen. 

 1.  Executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de le-
galitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert en 
aquestes bases.

 2.  Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb la hisenda municipal.

 3.  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control fi-
nancer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i 
a aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedi-
da.

 4.  Presentar la petició d’admissió a la universitat o centre estran-
ger on vulgui ampliar els estudis.

 5.  Aportar el document d’admissió a la universitat o centre es-
tranger.

 6.  Rebre personalment la beca en un acte públic que es realitzarà 
durant l’any de la convocatòria.

 7.  Realitzar els estudis previstos d’acord amb la sol·licitud pre-
sentada.

 8.  Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi 
amb posterioritat a l’atorgament o, en el seu cas, la correspo-
nent renúncia.

 9.  Remetre a l’Ajuntament de Torelló la justificació correspo-
nent. 

 10.  Conservar, per un període no inferior als 6 anys, comptadors 
des de la finalització del termini de presentació de la justifica-
ció, els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplica-
ció dels fons rebuts.

 11.  En cas de publicar treballs relacionats amb la seva estada a la 
universitat o centre estranger, s’hi haurà de fer constar que el 
treball ha estat realitzat en el marc de la Beca Segimon Serra-
llonga.

11  Dotació econòmica i despeses 
subvencionables
La dotació econòmica de la Beca Segimon Serrallonga és de 
10.000 euros i seran subvencionables les despeses executades per 
al desenvolupament del projecte d’estudis fins, com a màxim, el 
30 de setembre de 2022.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables 
les següents:

•  Desplaçaments
•  Matrícula en la universitat o centre on s’ha estat admès
•  Despeses d’instal·lació, allotjament i manutenció
•  Material d’estudi

12 Forma de pagament
El pagament de la beca concedida, s’efectuarà en un únic abona-
ment, en concepte de bestreta, i prèvia la presentació de l’acredi-
tació de l’admissió en el centre d’estudis superiors on se sol·liciti 
l’ampliació d’estudis. 

13 Termini i forma de justificació
El termini de justificació de la beca atorgada finalitzarà el 30 de 
setembre de 2022.

Per a la justificació de la beca caldrà presentar:

a) Model normalitzat de Memòria econòmica justificativa del 
cost de l’activitat, que es podrà trobar a l’apartat de “Tràmits” 
del web de l’Ajuntament.

b) Certificat d’aprofitament de la beca, signat pel tutor del curs o 
del projecte d’estudis.

14  Incompatibilitat amb altres 
subvencions
La beca atorgada serà incompatible amb qualsevol altra beca o 
ajuda concedida per altres administracions o ens públics o pri-
vats, per al mateix període.

La persona beneficiària haurà de comunicar la petició i/o obten-
ció de qualsevol altra beca o subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat amb la sol·licitud.


